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Foi numa tarde de sábado, no 
apartamento 81 de alguma rua de 
Pinheiros, em São Paulo, que estas 
6 pessoas se encontraram: Bruno, 
Katy, Paulx, Poli, Rainnery e eu. Não foi 
apenas uma sessão fotográfica. Foi além, uma 
tarde de risos, música, olhares, gargalhadas. 

Momentos de conexão, desejo e afeto. Agradeço a cada um 
destes artistes incríveis e talentoses por me darem a honra de 
fotografá-les. Meu amor, meu carinho a todes vocês.

Chris, The Red
designer gráfico
artista visual
fotógrafo
editor-chefe

http://www.thered.com.br
mailto:conexao%40duocu.art.br?subject=Contato
http://www.duocu.art.br
https://www.instagram.com/duocu_/
https://www.instagram.com/chris.thered/


Bruno, Katy Wine, 
Paulx, Poli, Rainnery. 
Juntes no apartamento 81. 
Sendo exatamente o que são. 
Artistes Incríveis.
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Bruno. Identidade é...
Algo complexo, mas 
simples! Como é viver a 
diversidade sexual e de gênero no 
Brasil? Resistência diária. 
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http://www.brunonovadvorski.com.br
https://www.instagram.com/etraeuconoded/
https://twitter.com/DEDONOCUEARTE
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Katy Wine. Identidade 
é... Sou Mulher Trans. Como 
é viver a diversidade sexual e de 
gênero no Brasil? Muito difícil, 
pois ainda com a “aceitação” que 
temos hoje, mesmo nas pessoas 
que se dizem sem preconceito, 
dá para se ver o preconceito 
velado que é imposto pela nossa 
sociedade desde o berço. Minha 
missão como Mulher Trans é 
lutar para adquirir o benefício 
de nossos direitos para com São 
José dos Campos. 
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https://acessoriakatyfiatc.wixsite.com/katywine
https://www.instagram.com/kwineoficial/
https://facebook.com/katywineofc
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Paulx. Identidade é...  
Um processo de 
autoexploração. Como é viver 
a diversidade sexual e de gênero 
no Brasil? Estamos vivendo um 
momento de muita potência 
para o movimento LGBTQIA+ 
em que artistas trasn e pretes 
estão alcançando muitas pessoas 
com discursos fundamentais. 
No Brasil de 2020 entendemos 
que precisamos mexer com 
toda a estrutura social, estamos 
começando a nos mover para 
romper a inércia da colonização 
branca, hetero e ciscentrada. 
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https://www.ediyporn.com/
https://www.instagram.com/bixaputra/
https://twitter.com/bixaputa_
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Poli. Identidade é...  
um caminho pra combater 
opressões. Como é viver a 
diversidade sexual e de gênero 
no Brasil? Um desafio libertador e 
cheio de seres incríveis! 
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https://www.instagram.com/pessoasnaomono/
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Rainnery. Identidade é...  
Não binário. Como é viver a 
diversidade sexual e de gênero no 
Brasil? Uma luta diária.
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https://www.instagram.com/rainnery_86/
https://www.facebook.com/UnderMySkink
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Fotos: Chris, The Red
[pós]Corpos: Bruno Novadvorski, Katy Wine, Paulx, Poli & Rainnery
São Paulo, SP, Brasil, 2020
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